
ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ 
акредитаційної експертизи підготовки магістрів 

за освітньо-професійною програмою 
«Освітні, педагогічні науки» 

спеціальності 011 Освітні педагогічні науки 
у Кременчуцькому національному університеті 

імені Михайла Остроградського

м. Кременчук «14» грудня 2018 р.

Відповідно до підпункту 20 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та 
перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» та пункту 4 
Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у 
вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року № 978 «Про 
затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і 
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних 
училищах», Постанови КМУ від 30.12.2015р. № 1187 «Про затвердження 
ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» з метою проведення 
первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Освітні, 
педагогічні науки» зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти у Кременчуцькому національному 
університеті імені Михайла Остроградського і відповідно до наказу 
Міністерства освіти і науки України «Про проведення акредитаційної 
експертизи» від 06.12.2018 року № 2608-л експертна комісія у складі:

Голова експертної комісії:
Савченко -  професор кафедри педагогіки та
Наталія Сергіївна менеджменту освіти Центральнукраїнського

державного педагогічного університету 
імені Володимира Винниченка, доктор 
педагогічних наук, професор;

Член експертної комісії:
Квасник Ольга Віталіївна -  доцент кафедри педагогіки та психології

управління соціальними системами 
імені академіка І. А Зязюна 
Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут», 
кандидат педагогічних наук, 

у період з 12 по 14 грудня 2018 року провела акредитаційну експертизу 
освітньої діяльності з підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою 
«Освітні, педагогічні науки» спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки за 
другим (магістерським) рівнем відповідно до діючих вимог і критеріїв.

У процесі акредитаційної експертизи комісія розглянула матеріали
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самоаналізу підготовки фахівців за другим (магістерським рівнем) освітньо- 
професійної програми «Освітні, педагогічні науки», спеціальності 011 Освітні, 
педагогічні науки; переглянула установчі документи, матеріали освітньої 
діяльності; освітньо-професійну програму, засоби діагностики, навчальний 
план підготовки; проаналізувала зміст, організацію навчально-виховного 
процесу, форми і методи контролю навчання, а також матеріали інформаційно- 
методичного та матеріально-технічного забезпечення; провела вибірковий 
контроль навчальних досягнень студентів.

Акредитація первинна.
За результатами перевірки й оцінювання поданих матеріалів експерти 

констатують:

Кременчуцький національний університет імені Михайла 
Остроградського (КрНУ) -  заклад вищої освіти державної форми власності, 
підпорядкований Міністерству освіти і науки України. Державна реєстрація 
юридичної особи була проведена 10.11.2010р. виконкомом Кременчуцької 
міської ради (ідентифікаційний код 05385631), на підставі наказу МОН України 
(№900 від 23.09.2010 р.)

КрНУ акредитований за статусом закладу вищої освіти IV рівня 
(сертифікат серії РД-ІУ № 1748179 від 25. 08. 2011 р.). Згідно з наказом МОН 
України № 134-л від 23.06.2017р. Кременчуцькому національному університету 
імені Михайла Остроградського в установленому законодавством порядку 
переоформлена ліцензія на освітню діяльність у сфері вищої освіти. На 
офіційному веб-сайті МОН Украйни розміщено відомості про право здійснення 
освітньої діяльності КрНУ (http://mon.gov.ua/activity/poslugi/liczenzuvannya-ta- 
акгесІіїасгіуаЛезІ.ІйтІ).

Освітній процес у КрНУ забезпечує кваліфікований науково-педагогічний 
склад 28 кафедр, з яких 27 -  випускових. Така організаційна структура є логічною, 
виваженою і спрямованою на оптимальне забезпечення навчального процесу. 
Науково-педагогічний склад університету складається з 321 чол., у тому числі 54 
докторів наук, із них 41 професор; 168 кандидатів наук, із них 117 доцентів. 
Серед них -  14 академіків галузевих Академій, 11 членів-кореспондентів 
галузевих Академій наук України, 15 володарів почесних державних звань, 8 
лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреат премії 
Академії наук імені О. Н. Динника, 14 призерів Премії Президента України та 
Кабінету Міністрів України для молодих учених. В університеті 
сконцентровано 85% науковців Кременчука. Основним засобом покращення 
якісного рівня професорсько-викладацького складу є аспірантура за 9 
спеціальностями та докторантура за 5 спеціальностями, діяльність яких є 
ефективною.

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
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Загальний контингент студентів КрНУ станом на 1 грудня 2018 року склав 
4422 осіб, у тому числі 3011 осіб на денній формі навчання.

Згідно з санітарно-технічним паспортом університету навчальна площа у 
розрахунку на одного студента при навчанні у дві зміни становить 14,56 кв. м. 
Загальна площа приміщень університету у розрахунку на одного студента складає 
18,6 кв. м. Таким чином, можна вважати, що норми ДБН В.2.2-3-97 виконуються.

Кременчуцький національний університет імені Михайла 
Остроградського внесений до Державного реєстру вищих навчальних закладів 
України (реєстрація № 17-Д-850 від 27.12.2010 року).

КрНУ очолює доктор технічних наук, професор 
Михайло Васильович Загірняк.

Місце знаходження Кременчуцького національного університету імені 
Михайла Остроградського:

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Полтавська обл., 39600, Україна, 
телефон/факс (05366) 3-60-00, 
електронна адреса e-mail: office@kdu.edu.ua 
сайт https://www.kdu.edu.ua
Комісія перевірила оригінали всіх засновницьких документів і констатує, 

що матеріали акредитаційного аналізу за переліком, обсягом та повнотою 
відповідають Державним вимогам до акредитації.

Експертна комісія встановила, що документи, які забезпечують 
правові основи діяльності Кременчуцького національного університету імені 
Михайла Остроградського, є достовірними, відповідають нормативам 
Міністерства освіти і науки України та засвідчують про можливість 
первинної акредитації освітньо-професійної програми «Освітні, педагогічні 
науки» спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки за другим освітнім 
(магістерським) рівнем.

2. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ

Прийом до КрНУ здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 29 квітня 2015 року № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і 
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти».

Організацію прийому до КрНУ здійснює приймальна комісія, яка щорічно 
затверджується наказом ректора університету та діє згідно з Положенням про 
приймальну комісію вищого навчального закладу України, затвердженим наказом 
Міністерства освіти і науки України від 15. 10. 2015 р. № 1085 та Положенням про 
приймальну комісію Кременчуцького національного університету імені Михайла 
Остроградського.
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Приймальною комісією КрНУ щорічно складаються та затверджуються 
Правила прийому до університету, розроблені відповідно до «Умов прийому до 
закладів вищої освіти України» (на підставі наказу Міністерства освіти і науки 
України у поточному році).

Конкурсні вступні випробування для здобуття освітнього ступеня магістр за 
освітньо-професійною програмою «Освітні, педагогічні науки» спеціальності 
011 Освітні, педагогічні науки проводяться за результатами фахового вступного 
випробування та екзамену з іноземної мови. Результати випробувань оцінюються за 
100-бальною шкалою, за якими формується рейтинговий список вступників.

Колектив кафедри та університету приділяє значну увагу 
профорієнтаційній роботі, зокрема викладачі кафедри психології, педагогіки та 
філософії проводять профорієнтаційну роботу за такими напрямами:

- участь кафедри у профорієнтаційній роботі КрНУ, а саме: проведення 
тренінгів та майстер-класів, агітаційна робота в коледжах Кременчука, 
Світловодська, Горішніх Плавнів тощо та районів, керівництво науковою 
роботою студентів за даним напрямом підготовки та забезпечення їх участі у 
Всеукраїнському та Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт;

- виступи на міському радіо та телебаченню;
- проведення персональних бесід зі студентами закладів вищої освіти, які 

навчаються за освітнім ступенем бакалавр;
- проведення днів відкритих дверей на факультеті та кафедрі;
- участь у роботі приймальної комісії університету та проведення 

співбесід з абітурієнтами.
Для профорієнтаційної роботи широко використовуються друковані 

матеріали (буклети, листівки) про КрНУ, окремі спеціальності, довідник 
абітурієнта, що оновлюються щорічно. Також широко використовується 
мережа Інтернет, зокрема соціальні мережі
(https://www.facebook.com/groups/274919236347698) та WEB-сайти університету 
(https://www.kdu.edu.ua) та кафедри психології, педагогіки та філософії 
(http ://ppf.kdu.edu.ua/).

Також кафедрою розроблений інформаційний пакет, що містить повну 
інформацію про заклад освіти, факультет, випускову кафедру. Окрім цього, 
кафедра психології, педагогіки та філософії активно співпрацює з коледжами 
міста та регіону, що дозволяє їх випускникам та науково-педагогічним 
працівникам вступати на навчання на спеціальність 011 Освітні, педагогічні 
науки. Так, у 2016 р. кафедрою було укладено договори про співпрацю з 
Кременчуцьким педагогічним коледжем імені А. С. Макаренка та 
Кременчуцьким медичним коледжем імені В. І. Литвиненка.

Ліцензований обсяг підготовки магістрів за освітньо-професійною 
програмою «Освітіні, педагогічні науки» спеціальності 011 Освітні, педагогічні 
науки становить 8 осіб за денною та 12 осіб за заочною формами навчання.

Результати формування контингенту студентів за 2016-2018 pp. надано в 
таблиці 1.
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Таблиця 1
Показники формування контингенту студентів зі спеціальності 

011 «Освітні, педагогічні науки» освітньо-професійної програми «Освітні, 
______________________педагогічні науки» _________________________

№ Показники Роки
з/п 2016 2017 2018

1 Ліцензований обсяг підготовки (денна форма) 10 8 8
2 Прийнято на навчання, усього (осіб)

• денна форма 5 8 8
у т. ч. за держзамовленням: 3 4 7
• заочна форма 10 12 12
у т. ч. за держзамовленням - 3 2
• нагороджених медалями, або тих, що отримали
диплом з відзнакою -
• таких, які проишли довгострокову підготовку 1
профорієнтацію -
• зарахованих на пільгових умовах, з якими
укладені договори на підготовку

3 Подано заяв за формами навчання
• денна 6 8 8
• заочна 10 12 12

4 Конкурс абітурієнтів на місця державного
замовлення за формами навчання
• денна 3 4 7
• заочна - 3 2

5 Кількість випускників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації,
приинятих на скорочений термін навчання на
• денну форму - - -
• заочну форму - - -

Викладачами кафедри психології, педагогіки та філософії здійснюються 
такі заходи щодо збереження контингенту студентів: якісний аналіз результатів 
міжсесійного та семестрового контролю; організація додаткових консультацій; 
обговорення успішності студентів на засіданнях кафедри; індивідуальна робота 
зі студентами.

Динаміка змін контингенту студентів за освітньо-професійною 
програмою «Освітні, педагогічні науки» спеціальності 011 Освітні, педагогічні 
науки за 2016-2018 рр. подана в таблиці 2.

Загалом в університеті функціонує система проведення 
профорієнтаційної роботи через організаційні та інформаційно-діагностичні 
заходи, основними складовими яких є маркетингова стратегія 
профорієнтаційної роботи: перспективний план роботи, анкета абітурієнта, 
інформаційні листівки, буклети, флаєри; проведення моніторингу заяв 
абітурієнтів для визначення ефективних профорієнтаційних методів роботи; 
налагодження інформаційної співпраці з відділами освіти та службами 
зайнятості Полтавської області.
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Таблиця 2
Динаміка змін контингенту студентів 

за освітньо-професійною програмою «Освітні, педагогічні науки» 
________ спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки________

№
пор.

Назва показника Роки

2015/16 2016/2017 2017/18 2018/2019

5
курс

6
курс

5
курс

6
курс

5
курс

6
курс

5
курс

6
КУРС

1. Усього студентів за 
спеціальністю

5 5 5 6 8 7 8 8

2. Кількість студентів, 
яких відраховано 
(усього):
- у т.ч. за невиконання 
навчального плану
- за грубі порушення 
дисципліни
- у зв’язку 3 
переведенням до 
інших ВНЗ
- інші причини 1

3. Кількість студентів, 
які зараховані на 
старші курси 
(усього):
- у т. ч. переведених із 
інших ВНЗ
- поновлених на 
навчання
- прийнятих на 
скорочений термін 
навчання

1

В університеті щорічно проводиться День відкритих дверей, де кожний 
бажаючий може отримати більш детальну інформацію про університет, 
спеціальності, які можна здобути за період навчання, місця працевлаштування 
студентів університету.

На підставі викладеного експертна комісія зазначає, що формування 
контингенту студентів за освітньо-професійною програмою «Освітні, 
педагогічні науки» спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки відбувається 
в межах ліцензованого обсягу. Кременчуцький національний університет імені 
Михайла Остроградського дотримується всіх існуючих законодавчих та 
нормативних вимог; в університеті створено дієву систему профорієнтації, 
проводиться цілеспрямована систематична робота над формуванням і 
збереженням контингенту студентів.
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3. ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

Експертною комісією встановлено, що підготовку магістрів за освітньо- 
професійною програмою «Освітні, педагогічні науки» спеціальності 011 
Освітні, педагогічні науки регламентують відповідні документи, які затверджені 
ректором та погоджені проектною групою, у складі доктора педагогічних наук, 
кандидата педагогічних наук та гаранта освітньо-професійної програми 
«Освітні, педагогічні науки», доктора педагогічних наук, доцента кафедри 
психології, педагогіки та філософії:

освітньо-професійна програма підготовки магістрів «Освітні, 
педагогічні науки» спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (затверджена 
Вченою радою та ректором КрНУ (протокол № 9 від «30» травня 2017 р.);

навчальний план підготовки магістрів за освітньо-професійною 
програмою «Освітні, педагогічні науки» спеціальності 011 Освітні, педагогічні 
науки (обговорено та затверджено на засіданні Вченої ради університету (протокол 
№ 9 від «ЗО» травня 2017 р.), підписаний ректором (30.05.2017 р.); 

графік освітнього процесу;
власна система контрольних заходів та критеріїв оцінювання знань та 

умінь студентів;
робочі програми навчальних дисциплін.

Відповідність змісту підготовки фахівців за другим магістерським рівнем 
зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки освітньо-професійної програми 
«Освітні, педагогічні науки» зумовлена вимогами ринку праці та дотриманням 
принципів безперервності, наступності, ступеневості підготовки фахівців за 
повний термін навчання у Кременчуцькому національному університеті імені 
Михайла Остроградського.

Освітньо-професійна програма «Освітні, педагогічні науки» зі 
спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» містить: обов’язкову та 
вибіркову частини змісту навчання, їх обсяг та перелік загальних і фахових 
компетентностей; форми атестації здобувачів вищої освіти; вимоги 
забезпечення системи якості підготовки.

Навчальний план передбачає підготовку магістрів на базі бакалавра або 
спеціаліста із загальним терміном навчання 1 рік і 4 місяці і включає цикли 
дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки (загальної); 
дисциплін професійної та практичної підготовки . Перевірка експертною 
комісією показала, що при складанні навчальних планів витримані вимоги щодо 
співвідношення навчального часу між нормативною та варіативною частинами та 
між циклами підготовки (70 % та 30 %).

Цикл дисциплін загальної підготовки включає дисципліни, спрямовані на 
поглиблення та вдосконалення знань студентів фундаментальної підготовки.

Цикл професійної підготовки складається з теоретико-практичних 
дисциплін. До блоку теоретичного циклу відносять спеціальні дисципліни, що 
забезпечують набуття загальних і фахових компетентностей, необхідних для 
виконання професійних завдань у плануванні та організації освітнього процесу

Голова експертної комісії Н. С. Савченко
__



у ЗВО. Практична підготовка має на меті набуття та закріплення студентом- 
магістром фахових компетентностей, необхідних для вирішення професійних і 
соціально-професійних завдань. Види практичної підготовки та її обсяг 
визначаються переліком компетентностей, які мають набути студенти, у тому 
числі під час проходження практичної підготовки і стажування.

Основними формами організації навчання студентів за освітньо- 
професійною програмою «Освітні, педагогічні науки» зі спеціальності 011 
Освітні, педагогічні науки є лекції, практичні, лабораторні та семінарські 
заняття, магістерська випускна робота, практична підготовка і стажування.

Кафедрою психології, педагогіки та філософії розроблена програма 
практичної підготовки і стажування та відповідні методичні матеріали для її 
проходження. Кожен зі студентів у процесі проходження практичної підготовки 
і стажування забезпечується відповідним пакетом документів, у якому 
висвітлюються мета, завдання практики, її зміст і форми організації, 
нормування навчальних навантажень, групові та індивідуальні завдання, 
методичні рекомендації, форми і методи контролю практичної діяльності 
майбутніх фахівців, вимоги до звітності та підсумків практики.

Після завершення практичної підготовки і стажування студенти 
оформлюють і здають керівнику звіти щодо проходження практики та 
обговорюють її результати.

Кафедрою розроблена тематика магістерських випускних робіт.
До всіх дисциплін навчального плану розроблені робочі програми. 

Перелік і зміст вибіркових дисциплін складено з урахуванням специфіки 
майбутньої професії та досвіду провідних ЗВО України та зарубіжжя.

Експерта комісія зазначає, що зміст підготовки фахівців за освітньо- 
професійною програмою «Освітні, педагогічні науки» зі спеціальності 011 
Освітні, педагогічні науки освітнього рівня магістр відповідає чинним 
акредитаційним вимогам та здійснюється згідно затверджених в 
установленому порядку освітньо-професійної програми та навчального плану з 
урахуванням нормативних та навчально-методичних документів вищої освіти

Навчально-методичне забезпечення освітньо-професійної програми 
«Освітні, педагогічні науки» спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 
складається з освітньо-професійної програми, навчального плану, робочого 
навчального плану, робочих програм, програми практичної підготовки і 
стажування, засобів діагностики якості вищої освіти, методичних вказівок, що 
містять тематику магістерських випускних робіт і вимоги щодо їх виконання, 
методичної документації для організації самостійної роботи студентів з 
навчальних дисциплін. Наявність цієї документації створює підґрунтя для 
якісної підготовки фахівців зазначеної спеціальності.
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Планування освітнього процесу підготовки магістрів освітньо- 
професійної програми «Освітні, педагогічні науки» зі спеціальності 011 
Освітні, педагогічні науки здійснюється згідно з розробленим навчальним 
планом, затвердженим 30.05.2017 року протокол № 9 (зі строком навчання 1 рік 
4 місяці) відповідно до ОПП.

У робочих програмах враховані рекомендації МОН України щодо 
співвідношення аудиторного навантаження та самостійної роботи студентів. 
Програми визначають мету, завдання, міждисциплінарні зв’язки, результати 
навчання, зміст дисциплін, основну і додаткову літератури, форми поточної 
діагностики та критерії оцінювання знань. Робочі програми нормативних 
дисциплін складено на основі освітньо-професійної програми «Освітні, 
педагогічні науки» спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки.

Дисципліни, що передбачені навчальним планом, мають 100 % 
навчально-методичне забезпечення.

Підготовка навчально-методичних матеріалів здійснюється власними силами 
та реалізується шляхом видання конспектів лекцій та методичних розробок. 
Щорічно кафедрою оновлюється близько 20 % навчально-методичного 
забезпечення. Рівень забезпечення навчального процесу за освітньо-професійною 
програмою «Освітні, педагогічні науки» спеціальності 011 Освітні, педагогічні 
науки навчальною та довідковою літературою, інструктивно-методичними 
матеріалами відповідає вимогам МОН України.

Пакети методичних матеріалів з навчальних дисциплін розміщено на 
репозитарії КрНУ (http://ppf.kdu.edu.ua/).

Наявність власної видавничої бази КрНУ дозволяє виконувати вимоги МОН 
України щодо забезпечення навчального процесу науковою, навчальною та 
навчально-методичною літературою. За останні 5 років викладачами кафедри 
опубліковано понад 100 наукових праць у вітчизняних та закордонних виданнях, 
видано 3 навчальні посібники (один -  із грифом МОН України), 6 монографій.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про вищу освіту» студенти 
мають право на вибір навчальних дисциплін у обсязі, що становить не менш як 
25% від загальної кількості кредитів ЄКТС. Для реалізації цього права в 
повному обсязі у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла 
Остроградського розроблено «Положення про організацію освітнього процесу в 
Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського» 
і затверджено рішенням Вченої ради від 01.10.2015 року, протокол №2.

Робочі програми з дисциплін варіативної частини (за вибором ЗВО та 
студента) розроблені викладачами кафедри відповідно до вимог освітньо- 
професійної програми підготовки магістрів.

Усі робочі програми навчальних дисциплін схвалені методичною 
комісією закладу вищої освіти освітньо-професійної програми «Освітні, 
педагогічні науки» зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки та 
затверджені проректором з науково-педагогічної та методичної роботи.

Аналіз програм підготовки магістрів, їх навчально-методичного 
забезпечення показав, що вони відповідають Ліцензійним вимогам надання
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освітніх послуг у сфері вищої освіти. У Кременчуцькому національному 
університеті імені Михайла Остроградського визначені форми і методи 
поточного контролю знань, розроблені критерії оцінювання знань студентів, 
навчальним планом регламентовані форми державної атестації якості освіти.

Навчально-методичні документи розроблені відповідно до наказу МОН 
України № 943 від 16.10. 2009 р. «Про впровадження у вищих навчальних 
закладах України Європейської кредитно-трансферної системи».

Розроблені у повному обсязі методичні вказівки щодо виконання 
магістерської випускної роботи, пакети контрольних завдань з дисциплін 
фахової підготовки, програма практичної підготовки і стажування, дидактичне 
забезпечення самостійної роботи студентів.

Експертною комісією встановлено, що робочі програми навчальних 
дисциплін відповідають вимогам освітньо-професійної програми підготовки 
магістрів зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. Для забезпечення 
самостійної роботи студентів розроблено відповідне методичне забезпечення, 
передбачається робота студентів у бібліотеці КрНУ, де забезпечується доступ до 
мережі Інтернет.

Підсумкова атестація знань магістрів проводиться у період, визначений 
навчальним планом.

Навчальним планом підготовки магістрів передбачено проходження 
практичної підготовки і стажування (12 кредитів). Практична підготовка і 
стажування магістрів освітньо-професійнї програми «Освітні, педагогічні 
науки» зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки у Кременчуцькому 
національному університеті імені Михайла Остроградського організовується 
відповідно до «Положення про проведення практики Кременчуцького 
національного університету імені Михайла Остроградського», затвердженого 
Вченою радою КрНУ від 26.11.2015 року, протокол №4.

Перелік баз практик визначається на підставі відповідних двосторонніх 
угод, укладених між Кременчуцьким національним університетом імені 
Михайла Остроградського та ЗВО. Розподіл студентів за місцями проходження 
практики здійснюється згідно з розпорядженням кафедри.

Відповідно до освітньо-професійної програми «Освітні, педагогічні 
науки» спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки підсумкова атестація 
здійснюється екзаменаційною комісією після завершення навчання і повного 
виконання навчального плану захистом магістерської випускної роботи.

Усі магістерські випускні роботи виконуються з урахуванням сучасного 
рівня розвитку педагогічної науки та містять елементи самостійного наукового 
дослідження. Тематика магістерських робіт, що пропонується студентам, 
відображає їх фахові, науково-практичні інтереси і потреби, відповідає 
актуальним проблемам.

Екзаменаційна комісія призначається поданням про затвердження голів 
екзаменаційних комісій згідно зі встановленою формою і затверджується 
ректором університету відповідно до «Положення про порядок створення, 
організацію і роботу екзаменаційної комісії у Кременчуцькому національному
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університеті імені Михайла Остроградського», протокол № 1 від 31.08.2018 р. 
Захист магістерських випускних робіт проводиться екзаменаційною комісією, 
затвердженою на календарний рік.

Випускники отримують ґрунтовну фахову підготовку, що сприяє адекватній 
адаптації до умов ринку праці.

Експертна комісія вважає, що організаційне та навчально-методичне 
забезпечення освітнього процесу підготовки магістрів за освітньо- 
професійною програмою «Освітні, педагогічні науки» спеціальності 011 
Освітні, педагогічні науки в цілому відповідає Ліцензійним умовам та вимогам 
акредитації щодо надання освітніх послуг у  сфері вищої освіти.

5. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Підготовку фахівців за освітньо-професійною програмою «Освітні, 
педагогічні науки» спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки забезпечує 
випускова кафедра психології, педагогіки та філософії Кременчуцького 
національного університету імені Михайла Остроградського.

Кафедру психології, педагогіки та філософії очолює кандидат 
психологічних наук, доцент Білоус Руслана Миколаївна, яка має стаж науково- 
педагогічної роботи 15 років. Вона успішно займається науково-дослідною 
роботою, є автором понад 100 наукових праць, серед яких 3 монографії, 2 
навчальних посібники, присвячені питанням семантики освітнього простору та 
його моделюванню.

Кандидатську дисертацію Р. М. Білоус захистила у 2010 р. на тему: 
«Психологічні особливості формування професійних намірів у старшокласників в 
умовах профільного навчання», за спеціальністю 19.00.07 -  педагогічна та вікова 
психологія.

Працювала старшим викладачем кафедри психології Кременчуцької філії 
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», 
заступником завідувача кафедри психології Сучасного гуманітарно- 
економічного інституту (м. Кременчук), заступником декана факультету права, 
гуманітарних і соціальних наук (за сумісництвом, 2011-2013 рр.). Організатор 
кафедральної Всеукраїнської науково-практичної конференції «Психолого- 
педагогічні та політичні проблеми у трансформаційних процесах українського 
суспільства» у 2016 р., IV Міжнародної конференції «Психолого-педагогічні та 
соціальні проблеми сучасного суспільства» у 2018 році; науковий керівник 
студентів, які отримували призові місця на Всеукраїнському конкурсі 
студентських наукових робіт у галузі «Педагогічна та вікова психологія» у 2012- 
2015 рр.; керівник робочих груп з розробки госпдоговірних тем, тренер курсів 
підвищення кваліфікації «Світ психології», «Патопсихологічне обстеження та 
глибинна психокорекція», «Проектування освітнього простору сучасного 
педагога». Пройшла курси підвищення кваліфікації з теми «Практика психолого- 
педагогічної допомоги: екофасилітативний підхід» (перший і другий рівні, 
керівник д.психол.н., проф. Лушин П. В.; постійний учасник авторських шкіл
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академіка Яценко Т. С., тренінгів, семінарів по психосоматиці та розв’язанню 
конфліктів; пройшла стажування у Politechnika Rzeszowska (Польща, січень 2017 
р.) за темою: «Іноваційні освітні технології: досвід впровадження в підготовку 
психологів та вчителів». Член журі першого етапу всеукраїнського конкурсу 
рактичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» 
(2018 рік).

Кваліфікація відповідно до спеціальності P. М. Білоус підтверджена 
науковою, науково-педагогічною та іншою професійною діяльністю 11 видами 
і результатами (1, 2, 3, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17), переліченими в п. 30 
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (у редакції постанови 
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 року № 347).

Науково-педагогічних працівників на кафедрі психології, педагогіки та 
філософії -  14 осіб (в тому числі 1 працює за сумісництвом), серед них 2 доктори 
наук, професори, 2 доктори наук, доценти, 8 кандидатів наук, доцентів, 1 
кандидат наук, асистент, 1 старший викладач.

Група забезпечення освітно-професійної програми «Освітні, педагогічні 
науки» спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки складається з 9 науково- 
педагогічних працівників, які працюють у КрНУ за основним місцем роботи та 
мають кваліфікацію відповідно до спеціальності і не входять до груп 
забезпечення КрНУ або іншого закладу вищої освіти в поточному семестрі.

Якісний склад групи забезпечення освітньо-професійнї програми «Освітні, 
педагогічні науки» спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки відповідає 
Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності (у редакції постанови 
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 року № 347) (п. 2, 28, 29, 30).

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують 
освітній процес підготовки освітньо-професійної програми «Освітні, педагогічні 
науки» спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки становить:

- частка науково-педагогічних працівників із науковими ступенями та 
вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин для циклу 
дисциплін загальної підготовки -  100% (50 год.), із них докторів наук, 
професорів -  68 % (34 год.);

- частка науково-педагогічних працівників із науковими ступенями та 
вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин для циклу 
дисциплін професійної підготовки -  100% (198 год.), із них докторів наук, 
професорів -  55,5% (110 год.).

Акредитаційна вимога щодо наявності докторів наук або професорів для 
акредитації освітньо-професійної програми «Освітні, педагогічні науки» 
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки виконується.

На кафедрі психології, педагогіки та філософії значна увага приділяється 
формуванню якісного професорсько-викладацького складу. За останні п’ять 
років на роботу до кафедри прийняті доктор психологічних наук, доцент 
Соловйов О. В., доктор філософських наук, професор Москалик Г. Ф. (за 
сумісництвом), кандидат психологічних наук, доцент Літвінова О. В., кандидат 
психологічних наук, асистент Давидова О. В. Для поліпшення якісного складу 
на кафедрі створено належні умови для активної наукової роботи, підготовки та 
захисту дисертацій. За період 2011-2018 p.p. захищено дві докторські
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(Герасименко Л. В., Москалик Г. Ф.) та дві кандидатські дисертації 
(Беспарточна О. I., Давидова О. В.); доктору педагогічних наук Поясок Т. Б. та 
доктору філософських наук Москалику Г. Ф. присвоено вчене звання 
професора по кафедрі психології, педагогіки та філософії, двом викладачам -  
вчене звання доцента (Беспарточна О. І., Сошенко С. М.). Закінчують роботу 
над дисертаціями на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук 
доцент Білоус Р. М., доктора педагогічних наук доцент Беспарточна О. І., 
Сошенко С. М., наукового ступеня кандидата педагогічних наук старший 
викладач Кузнецова І. А.

На кафедрі проводиться робота з покращення якісного складу професорсько- 
викладацького складу завдяки стажуванню та перепідготовці (підвищенню 
кваліфікації) у закладах вищої освіти України та зарубіжних країн на споріднених 
кафедрах інших університетів; участі в наукових всеукраїнських та міжнародних 
конференціях (про що свідчать опубліковані матеріали конференцій; відповідні 
дипломи та сертифікати).

Інформація про відповідність кадрового забезпечення ліцензійним вимогам 
подана у зведених відомостях про дотримання Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності.

Комісія на місці оглянула накази з кадрових питань, особові справи, трудові 
книжки викладачів КрНУ та констатує, що вони оформлені належним чином і 
зберігаються у відділі кадрів.

Експертна комісія засвідчує, що інформація щодо кадрового забезпечення 
навчального процесу за освітньо-професійною програмою «Освітні, педагогічні 
науки» спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки в КрНУ є достовірною і 
відповідає вимогам провадження освітньої діяльності за освітнім ступенем 
магістр.

6. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ТА МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ КАФЕДРИ

Науково-дослідна робота викладачів кафедри ведеться за такими 
напрямами:

1) психолого-педагогічні засади реформування організації і змісту 
діяльності вищої школи в Україні (теоретико-методологічний аспект) 
(керівники -  д. пед. н. Поясок Т. Б., к. пед. н. Беспарточна О. І.);

2) активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів (керівник -  
д. пед. н. Герасименко Л. В.);

3) психологічна підготовка фахівця в сучасному освітньому просторі 
(керівник -  к. психол. н. Білоус Р. М.);

4) теоретичні та прикладні аспекти вивчення змін психічного стану 
особистості під впливом глобалізаційних процесів (керівники -  д. психол. н. 
Соловйов О. В., к. психол. н. Літвінова О. В.).

Щороку викладачами кафедри психології, педагогіки та філософії 
публікується близько ЗО наукових статей, з яких понад 2 0 - у  фахових наукових
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виданнях. За останні два роки спостерігається зміна вектору публікацій і 
оприлюднення результатів наукової діяльності у тих виданнях, що мають 
міжнародне рейтингове визнання (COPERNICUS, WEB OF SCIENCE та ін.). До 
найбільш значущих публікацій можна віднести:
1. Герасименко JI. В. Релігійний компонент у змісті шкільного навчання другої 
половини XIX -  початку XX століття / Вісник Кременчуцького національного 
університету імені Михайла Остроградського. -  Кременчук : КрНУ, 2018. -  Вип. 
2/2018 (109) част. 2. Copernicus
2. Герасименко JI. В. Питання пізнавального інтересу в дидактиці П. Каптерєва / 
Педагогічні науки -  2018. -  № 71. -  С. 35-39. Copernicus
3. Герасименко JI. В. Формування пізнавальної мотивації школярів у позаурочній 
діяльності / JI. В. Герасименко, К. І. Сабадир // Наука і освіта : науково-практичний 
журнал. Серія «Психологія». -  №2-3. -  Одеса, 2016. -  С. 110-115. Web of Scince
4. Беспарточна О. І. Професійна підготовка майбутніх правознавців в умовах 
дистанційного навчання / О. І. Беспарточна, Т. Б. Поясок, В. Л.Скрипник // Наука і 
освіта: науково-практичний журнал. -  2018. Вип. 2/2018. Одеса С. 34-42. Web of 
Science
5. Беспарточна О. I. Formowanie kompetencji konfliktologicznej przyszlych 
prawnikow w aspektach realizacji edukacji wyzszej // Olena Bespartochna, Tamara 
Poyasok, Tetiana Dniprovska / ZESZYTY NAUKOWE WSG, t. 32 seria: Edukacja -  
Rodzina -  Spoleczenstwo, nr 3 (2018) 177-187. Copernicus
6. Беспарточна О. I. Informacja і ksztaltowanie kompetencji komunikacyjnych 
przyszlych wykwalifikowanych pracownikow w aspektach informatyzacji 
szkolnictwa wyzszego / Olena Bespartochna, Tamara Poyasok, Moskalyk Hennadii // 
ZESZYTY NAUKOWE WSG, t. 32. seria: Edukacja -  Rodzina -  Spoleczenstwo, nr 
3 (2018). 163-177. Copernicus
7. Беспарточна О. І. Формування професійної компетентності майбутнього 
кваліфікованого робітника у процесі професійної підготовки // Вісник 
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. -  
Кременчук : КрНУ, 2018. -  Вип. 2/2018 (109) част. 2. -  С. 102-108. Copernicus
8. Беспарточна О. І. Організація педагогічної взаємодії учасників освітнього 
процесу в комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищі закладу вищої 
освіти / О. І. Беспарточна, Т. Б. Поясок // Інформаційні технології та засоби 
навчання, 2018, Том 67.-№  5. -С . 199-212. Web of Science
9. Поясок Т. Б. Професійна підготовка майбутніх правознавців в умовах 
дистанційного навчання / Т.Б. Поясок, О.І. Беспарточна, В.Л. Скрипник // Наука 
і освіта: науково-практичний журнал. -  2018. Вип. 2/2018. Одеса С. 34-42. Web 
of Science
10. Поясок Т. Б. Formowanie kompetencji konfliktologicznej przyszlych prawnikow 
w aspektach realizacji edukacji wyzszej // Tamara Poyasok, Olena Bespartochna, 
Tetiana Dniprovska / ZESZYTY NAUKOWE WSG, t. 32 seria: Edukacja -  Rodzina 
-  Spoleczenstwo, nr 3 (2018) 177-187. Copernicus
11. Поясок T. Б. Informacja і ksztaltowanie kompetencji komunikacyjnych 
przyszlych wykwalifikowanych pracownikow w aspektach informatyzacji
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szkolnictwa wyzszego / Tamara Poyasok, Olena Bespartochna, Moskalyk Hennadii // 
ZESZYTY NAUKOWE WSG, t. 32. seria: Edukacja -  Rodzina -  Spoieczenstwo, nr 
3 (2018). 163-177. Copernicus
12. Поясок T. Б. Формування професійної компетентності майбутнього 
кваліфікованого робітника у процесі професійної підготовки / Поясок Т.Б., 
Беспарточна О.І. // Вісник Кременчуцького національного університету імені 
Михайла Остроградського. -  Кременчук : КрНУ, 2018. -  Вип. 2/2018 (109) 
част. 2. С. 102-108. Copernicus
13. Поясок Т. Б. Організація педагогічної взаємодії учасників освітнього 
процесу в комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищі закладу вищої 
освіти / Т. Б. Поясок, О. І. Беспарточна // Інформаційні технології та засоби 
навчання, 2018, Том 67, № 5. -  Київ, С. 199-212. Web of Science.
14. Poyasok T., Bespartochna O., Grytsiuk O., Sivyakova G. On the expediency of 
introducing the "Mathematics - Theoretical Foundations of Electrical Engineering" 
integrated course into the educational process // Kremenchug, MESS, - 2017. C. 332- 
336. Scopus.
15. Соловйов О. B. Dyachenko Y., Nenkov N., Petrova M., Skarga-Bandurova I., 
Soloviov O.V. Approaches to cognitive architecture of autonomous intelligent 
agent // Biologically Inspired Cognitive Architectures. -  Available online 26 October 
2018 [Електроний ресурс]. -  Режим доступу:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2212683X18301300. Scopus, 
Google Scholar, Index Medicus, Cambridge Scientific Abstract
16. .Москалик Г. Ф. Informacja і ksztaltowanie kompetencji komunikacyjnych 
przyszlych wykwalifikowanych pracownikow w aspektach informatyzacji 
szkolnictwa wyzszego / Moskalyk Hennadii, Olena Bespartochna, Tamara Poyasok // 
ZESZYTY NAUKOWE WSG, t. 32. seria: Edukacja -  Rodzina -  Spoieczenstwo, nr 
3 (2018). 163-177. Copernicus
17. Літвінова О. В. Проблема впливу батьків на процес психологічної сепарації 
в юнацькому віці / О. В. Літвінова // Науковий вісник Херсонського державного 
університету. Серія: Психологічні науки. -  Херсон : Вид-во ХДУ, 2018. -  
Випуск 3 .-Т о м 2 .-2 0 1 8 .-С .1 44-151. Copernicus
18. Білоус P. М., Довженко В. С. Дослідження професійної мобільності 
майбутніх педагогів / Молодий вчений : науковий журнал. -  № 11 (63). -  
Херсон : ВД «Гельветика», 2018. -  С. 190 -193. Copernicus
19. Білоус P. М. Психологічні особливості соціального інтелекту у юнацькому 
віці / P. М. Білоус, А. В. Бєлова_// Наука і освіта : науково-практичний журнал. 
Серія «Психологія». -  № 7. -  Одеса, 2016. -  С. 11-15 Web of Scince.

За останні три роки надруковано:
-  Поясок Т. Б. Медіапедагогіка : навч. посібник / М. В. Загірняк, 

Т. Б. Поясок, О. І. Беспарточна, А. В. Токарева -  2 -  ге вид., переробл. І доповн. -  
Харків : Мадрид, 2018. — 316 с.;

-  Білоус P. М. Семантична структура освітнього та життєвого просторів 
суб’єктів освіти / P. М. Білоус, Т. В. Ткач // Психологія розвитку творчої
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особистості в освітньому просторі : монографія / [Н. М.Атаманчук, Р. М.Білоус, 
Т. М.Дзюба та ін.]; за ред. С.П. Яланської. -  Полтава : Видавець Шевченко Р. В., 
2018. -С . 35^7;

-  Білоус P. М. Психологія формування освітнього простору особистості : 
навч. посібн. / Т. В. Ткач, P. М. Білоус. -  Мелітополь : ТОВ «Колор-принт», 2016. -  
100 с.

-  Герасименко JI. В. Антропологічне підґрунтя навчально-виховного 
процесу / J1. В. Герасименко // Психолого-педагогічні проблеми розвитку 
особистості : колективна монографія ; [за ред. В. Ф. Моргун, JI. В. Герасименко, 
P. М. Білоус]. -  Кременчук : КрНУ імені Михайла Остроградського, 2016. -  420 с., 
С. 7-35.

-  Лебединська Г. О. Прояв акцентуацій характеру в творчій діяльності 
акторів театральних студій / Г. О. Лебединська // Психологія розвитку творчої 
особистості в освітньому просторі : монографія / [Н. М.Атаманчук, Р. М.Білоус, 
Т. М.Дзюба та ін.]; за ред. С.П. Яланської. -  Полтава : Видавець Шевченко Р. В., 
2018.-С . 127-148;

-  Ткач Т. В. Психолого-педагогічні умови формування інституціональної 
моделі освітнього простору особистості / Т. В. Ткач, P. М. Білоус // 
Інституціональні трансформації в економіці України : монографія.; за ред 
РадєвоїМ. М. / Мелітополь. Вид-во : ТОВ "Колор-принт", 2017. -  С. 176-214;

-  Поясок Т. Б. Загальні закономірності та принципи професійної 
підготовки фахівців на засадах системного підходу / О. І. Беспарточна, Т. Б. Поясок 
// Сучасні акмеологічні дослідження: теоретико-методологічні та прикладні аспекти 
: моногр. / редкол.: В. О.Огнев’юк, С. О.Сисоєва, Я. С.Фруктова. -  К. : Київ, ун-т ім. 
Б.Грінченка, 2016. -  912 с. -  С. 521-544;

-  Moskalyk Н. The basic principles of the system of the internal bank 
collection: philosophical aspec / H. Moskalyk // Innovations in the development of 
socio-economic systems: microeconomic, macroeconomic and mesoeconomic levels. 
-  Collective monograf. -  Vol.l. Lithuania: “Izdev nieciba ’’Baltija Publishing”, 2016. 
- p .  71-85.

Упровадження результатів наукових досліджень у навчальний процес є 
одним з пріоритетних напрямів організації наукової роботи кафедри. Результати 
досліджень та науково-дослідних робіт кафедри використовуються у навчальному 
процесі, для підготовки нових навчальних курсів, при написанні курсових та 
магістерських випускних робіт.

На кафедрі психології, педагогіки та філософії відкрито аспірантуру зі 
спеціальності 015 «Професійна освіта» (за предметними спеціалізаціями) з 
метою забезпечення підприємств, установ, організацій м. Кременчука та 
регіону висококваліфікованими фахівцями, здатними на високому 
професійному рівні застосовувати теоретичні та практичні знання при 
вирішенні освітянських задач.

Університет видає затверджене Вищою атестаційною комісією України 
(постанова Президії ВАК України від 27.05.2009 № 1-05/2) наукове видання 
«Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла
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Остроградського», серію «Педагогічні науки», «Інженерні та освітні 
технології», у яких учені та аспіранти університету мають можливість 
друкувати матеріали своїх кандидатських та докторських дисертацій.

Велика увага в межах наукової роботи кафедри приділяється поширенню 
наукових здобутків на міжнародному рівні. Інструментом реалізації цих 
завдань є активна участь викладачів та студентів кафедри у міжнародних 
програмах. Професор Москалик Г. Ф., проф. Поясок Т. Б., 
доц. Беспарточна О. І. є членами редакційної колегії наукового видання 
«Зошити наукові ВСГ. Серія : Освіта-Родина-Суспільство» (Польща); проф. 
Поясок Т. Б., доц. Герасименко Л. В., доц. Беспарточна О. І. пройшли 
стажування у Краківській академії імені Анджея Фрича Моджевського 
(Польща, січень 2017 р.); доц. Ткач Т. В., доц. Білоус Р. М., доц. Федоренко С. 
А., доц.Сошенко С. М. -  у Роїіїесітіка Ягезгошзка (Польща, січень 2017 р.).

Доцент Герасименко Л. В. координувала міжнародні проекти: 
«Роззброєння, демобілізація, реінтеграція» за підтримки шведського товариства 
миру й арбітражу (2016 р.), «Примирення і порозуміння в Україні» за 
підтримки «Інституту миру і порозуміння» Швейцарської конфедерації (2015— 
2016 рр.).

Доцент Літвінова О. В. -  регіональний представник міжнародного 
проекту «Психологічні та соціальні послуги для вимушено переміщених осіб 
Полтавської області» за підтримки Програми Розвитку ООН в Україні (в межах 
проекту «Швидке реагування на соціальні та економічні проблеми ВПО в 
Україні) та уряду Японії» (2015-2016 р.); учасник міжнародної освітньої 
програми «Діти та війна» (навчальна програма для тренерів) (Україна- 
Великобританія, 2015 р.).

Студенти залучаються до науково-дослідної роботи шляхом участі у 
студентських наукових конференціях та семінарах у межах наукових та 
дослідницьких робіт, передбачених навчальним процесом, до діяльності у 
наукових студентських гуртках та проблемних наукових групах, створених 
провідними викладачами та науковцями кафедри. Студенти кафедри також 
беруть активну участь у регулярних університетських конференціях молодих 
учених, аспірантів та студентів. Так, протягом останніх п’яти років студентами 
під керівництвом викладачів кафедри опубліковано понад 120 наукових праць.

Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних, національних 
та регіональних наукових конференціях на теренах України та за її межами.

Кафедра психології, педагогіки та філософії є організатором 
всеукраїнської науково-практичних конференцій «Психолого-педагогічні та 
політичні проблеми у трансформаційних процесах українського суспільства» у 
2014, 2016 р., II Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна вища 
світа: реалії, проблеми, перспективи», IV Міжнародної конференції 
«Психолого-педагогічні та соціальні проблеми сучасного суспільства» (2018 
рік).
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Викладач кафедри доцент Літвінова О. В. є членом журі II етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів -  членів 
Малої академії наук України.

Студенти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Освітні, 
педагогічні науки» спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки регулярно беруть 
участь у наукових форумах та науково-практичних конференціях студентів, 
аспірантів та молодих учених, у щорічних Днях науки КрНУ, у конкурсах 
студентських наукових робіт різних рівнів. Результати наукових досліджень 
студентів постійно публікуються у фахових наукових журналах та збірках праць 
конференцій.

Студенти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки беруть участь у II 
турі Всеукраїнської студентської олімпіади з «Педагогіки» (для непедагогічних 
ЗВО) та «Професійної освіти», де посідають призові місця (2016-2018 рр.).

Заохочення студентів до різноманітних форм науково-дослідної роботи 
дозволяє готувати не лише високоякісних фахівців, але й створювати умови для 
розвитку науково-педагогічної роботи в університеті.

Експертна комісія вважає. Науково-дослідна робота, яка ведеться на 
кафедрі викладачами та студентами університету, сприяє підвищенню якості 
підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Освітні, 
педагогічні науки» зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки шляхом 
залучення студентів до виконання наукових досліджень, написання наукових 
статей, участі у  науково-практичних конференціях, що відповідає Державним 
вимогам щодо акредитації другого рівня вищої освіти.

7. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Матеріально-технічна база університету забезпечує необхідні умови для 
реалізації навчального процесу, науково-дослідної та методичної роботи з 
освітньо-професійної програми «Освітні, педагогічні науки» спеціальності 011 
Освітні, педагогічні науки освітнього ступеня магістр.

Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу в КрНУ включає 
основні та допоміжні будівлі, гуртожитки, спортивні та оздоровчі споруди, 
обладнання та оснащення лабораторій і навчальних приміщень, прилади, 
комп’ютери та інші матеріальні цінності. КрНУ має власні навчальні приміщення, 
бібліотеку, гуртожитки, спортивні споруди тощо.

За КрНУ закріплено 14 об’єктів. Навчальний процес здійснюється в 11 
навчальних корпусах (в тому числі ЗО комп’ютерних класів, у них розташовано 
675 комп’ютерів, понад 500 із них з’єднані з глобальною комп’ютерною 
мережею Інтернет, 58 спеціалізованих лабораторій і два відеокласи, які 
повністю забезпечують освітній процес). Загальна площа приміщень та споруд 
-  67950,5 м2, навчальна площа -  22420,1 м2.

Враховуючи, що відповідно до наказу № 296 від 3 вересня 2018 року 
«Про режим роботи університету у 2018-2019 навчальному році», в
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навчальному закладі запроваджене навчання у дві зміни, а сукупний 
ліцензований обсяг з підготовки здобувачів вищої освіти в університеті складає 
3960 осіб (підготовка бакалаврів -  2835 осіб, магістрів —1125 осіб, докторів 
філософії -  113 осіб), то площа навчальних приміщень становить 4,35 кв. метри 
на одного здобувача освіти.

В університеті забезпечений безперешкодний доступ до навчальних 
приміщень для осіб з інвалідністю.

Усі будівлі та споруди відповідають даним технічних паспортів та 
санітарно-технічним вимогам. Інженерною службою постійно контролюється 
технічний стан будівель та споруд, до цієї роботи також залучаються 
спеціалізовані організації.

Санітарно-технічний стан усіх навчальних приміщень відповідає вимогам 
діючих норм і правил експлуатації. У них забезпечується необхідний тепловий 
та санітарний режим. В університеті здійснюється систематичний контроль за 
виконанням вимог охорони праці та техніки безпеки, виробничої санітарії та 
протипожежної безпеки в навчальних корпусах і лабораторіях.

Для студентів створена належна соціально-побутова інфраструктура. Юнаки і 
дівчата, які опановують освітньо-професійну програму «Освітні, педагогічні 
науки» спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки і потребують місць у 
гуртожитках, забезпечені місцями для проживання в гуртожитках університету на 
100%. Вони мають змогу користуватися медичним кабінетом (7 корп. КрНУ), 2 
їдальнями (1 корп., З корп.), 4 буфетами (1 корп., 2 корп., 5 корп., 7 корп.). У З 
бібліотеках з 3 читальними залами зберігається і використовується студентами 
під час навчання понад 265 тисяч примірників навчальної та наукової 
літератури. В університеті також діє електронна бібліотека. КрНУ, маючи 
власну міні типографію, щорічно видає до 40 найменувань навчально- 
методичної літератури.

Університет має власну спортивно-оздоровчу базу: 3 спортивні зали, 
водно-спортивний комплекс, спортивний комплекс «Політехнік» з критим 
манежом і футбольно-легкоатлетичним стадіоном з трибунами на 11350 місць, 
веслувальну та спортивно-оздоровчу базу на березі р. Дніпро.

Кафедра психології, педагогіки та філософії має на балансі обладнання, 
яке відповідає необхідним вимогам щодо виконання робочих навчальних 
програм. Експлуатація приміщень та обладнання здійснюється згідно з 
графіком навчально-виховного процесу та нормами часу, які встановлено для 
навчально-допоміжного персоналу.

У використанні кафедри психології, педагогіки та філософії для 
підготовки магістрів є 3 аудиторії, які оснащені мультимедійними комплексами 
та комп’ютерами, що повністю відповідає технологічним вимогам щодо 
забезпечення та впровадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти. 
Наявність даних аудиторій дає можливість використання новітніх технологій в 
освітньому процесі. Перелік спеціалізованих кабінетів, що забезпечують 
виконання навчального плану освітньо-професійної програми «Освітні,
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педагогічні науки» спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки відповідає 
даним, наведеним в акредитаційній справі.

Облік матеріальних цінностей здійснюється відповідно до діючих 
інструкцій. Щорічно проводяться підсумкові інвентаризації матеріальних 
цінностей за наявними рахунками, а також щомісячні вибіркові ревізії за 
поточними планами. Обладнання лабораторій, кабінетів на кафедрах відповідає 
вимогам навчальних планів і програм з кожної спеціальності. Технічний стан 
обладнання і приладів задовільний.

Експертна комісія констатує, що матеріально-технічна база 
університету, зокрема кафедри психології, педагогіки та філософії, забезпечує 
належну підготовку магістрів за освітньо-професійною програмою «Освітні, 
педагогічні науки» спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, проводиться 
постійна робота з удосконалення матеріально-технічного забезпечення 
освітнього процесу. Комісія підтверджує наявність документів, які 
засвідчують право на користування приміщеннями, наявність 
інфраструктури, відповідність навчальних площ, що використовуються, 
встановленим нормам.

8. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Кафедра психології, педагогіки та філософії має власну сторінку на сайті 
КрНУ ((http://ppf.kdu.edu.ua/), також для студентів та викладачів створено 
репозитарій на сайті кафедри, який містить навчально-методичні матеріали за 
освітньо-професійною програмою «Освітні, педагогічні науки» спеціальності 
011 Освітні, педагогічні науки.

Усього в комп’ютерних класах на кафедрі психології, педагогіки та 
філософії, в яких навчаються студенти освітнього ступеня магістр, налічується 
14 комп’ютерів. Сумарний ліцензований контингент студентів за денною 
формою навчання на кафедрі психології, педагогіки та філософії складає -  70 
осіб. Кількість комп’ютерних робочих місць на 70 студентів ліцензованого 
контингенту 14 х 100/(70) = 20, при нормі 12 комп’ютерних робочих місць на 
100 студентів. Фактичний контингент за денною формою навчання -  63 особи. 
Кількість комп’ютерних робочих місць на 63 студенти фактичного контингенту 
14 х 100/(63)= 22, що забезпечує виконання діючих нормативів.

Нормативи із забезпечення студентів доступом до сучасної комп’ютерної 
техніки та технологій Інтернету витримані у повній мірі. Спеціалізовані 
комп’ютерні класи забезпечені відповідними програмними продуктами, 
необхідними для формування у майбутніх фахівців компетенцій із урахуванням 
вимог сучасного виробництва. У навчальному процесі використовуються 
спеціалізований комп’ютерний клас (аудиторія № 1314, корпус 1, 42 кв.м), 
магістерська (аудиторія № 1105, 31,35 кв.м), лабораторія практичної психології 
(аудиторія № 1515, корпус 1, 20,9 кв.м), кабінет психології (аудиторія № 1516, 
корпус 1, 23,9 кв.м).
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Стан забезпечення навчального процесу навчальною, нормативною і 
довідковою літературою є досить високим.

Бібліотека КрНУ має достатню кількість добре оснащених приміщень (З 
бібліотеки з 3 читальними залами; електронна бібліотека). Загальна кількість місць 
у читальних залах -  200.

Співвідношення кількості посадкових місць у власних читальних залах КрНУ 
в розрахунку на 100 студентів становить 4,11.

Книжковий фонд бібліотеки КрНУ на грудень 2018 року складає понад 
265000 примірників навчальної, наукової та методичної літератури та інших 
матеріалів. Забезпеченість бібліотечним фондом (навчальні видання) у 
розрахунку на одного студента денної форми навчання становить 56,4 
примірників. Функціонує електронна бібліотека на 22 робочі місця, обсяг якої 
на сьогодні складає більше ніж 450 ГБ інформації. Для забезпечення наукової 
роботи магістрів, аспірантів та науково-педагогічного персоналу бібліотека 
КрНУ проводить систематичну передплату періодичних фахових видань 
(зокрема, 13 періодичних видань для студентів освітньо-професійної програми 
Освітні, педагогічні науки зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки: 
«Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла 
Остроградського. Педагогічні науки», «Вища школа. Комплект», «Педагогіка і 
психологія. Вісник Національної академії педагогічних наук України», 
«Інженерні та освітні технології», «Імідж сучасного педагога», «Освіта 
України», «Освіта», «Директор школи, ліцею, гімназії» та інші (роки 
надходження журналів: 2013-2018 рр.).

Кількість підручників, навчальних посібників, періодичних видань та 
наукової літератури, що забезпечує належний рівень підготовки студентів, 
відповідає нормативам МОН України.

Експертна комісія встановила, що дисципліни навчального плану 
освітньо-професійної програми «Освітні, педагогічні науки» спеціальності 011 
Освітні, педагогічні науки освітнього ступеня магістр забезпечено основною 
науково-методичною літературою (підручниками, навчальними та навчально- 
методичними посібниками, конспектами лекцій тощо) відповідно до 
акредитаційних вимог. Кількість примірників основної літератури та 
періодичних фахових видань відповідає встановленим критеріям.

9. ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

З метою визначення якості навчання студентів освітнього ступеня магістр за 
освітньо-професійною програмою «Освітні, педагогічні науки» спеціальності 
011 Освітні, педагогічні науки в КрНУ були виконані комплексні контрольні 
роботи (ККР), які розроблені відповідно до програм навчальних дисциплін, мають 
рецензії, критерії оцінювання, затверджені в установленому порядку.

Експертною комісією було здійснено контрольні заміри знань студентів 
відповідно до затвердженого графіка (Додаток 1) за освітньо-професійною 
програмою «Освітні, педагогічні науки» спеціальності 011 Освітні, педагогічні
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науки з таких навчальних дисциплін: «Інформаційні технології в освіті», 
«Дидактичні системи у вищій освіті», «Системний підхід у вищій освіті».

За результатами перевірки виконаних комплексних контрольних робіт під час 
акредитаційної експертизи за освітньо-професійною програмою «Освітні, 
педагогічні науки» спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки експертна 
комісія встановила, що рівень знань студентів із відповідних циклів становить:

- з циклу дисциплін загальної підготовки абсолютна успішність становить 
100 %, якість підготовки 100 %, що відповідає Державним вимогам;

- з циклу дисциплін професійної підготовки абсолютна успішність становить 
100 %, якість -  71%, що відповідає встановленим Державним вимогам (Додаток 2).

Відповідно до навчального плану магістра за освітньо-професійною 
програмою «Освітні, педагогічні науки» спеціальності 011 Освітні, педагогічні 
науки студенти проходять науково-педагогічну практику (12 кредитів). Головним 
завданням проходження практики є отримання навичок та практичне закріплення 
теоретичних знань.

Перевірка звітів з практичної підготовки і стажування студентів виявила, що 
студенти зібрали необхідну інформацію для подальшого її використання при 
підготовці магістерських випуских робіт та у майбутній професійній діяльності. 
Розбіжність між оцінками звітів закладом освіти та оцінками експертної комісії 
відсутня.

Перевірені експертною комісією магістерські роботи, подані на кафедру для 
попереднього захисту та рецензування (згідно з графіком навчального процесу 
захист магістерських робіт відбудеться 20-21 грудня 2018 року). У цілому за 
тематикою, змістом, рівнем аналізу наукових джерел, структурою, застосуванням 
методів математичної статистики, обсягом, використанням бібліографічних джерел 
відповідають вимогам.

Експертна комісія дійшла висновків, що рівень загальних і фахових 
компетентностей студентів та рівень об’єктивності їх оцінювання з 
дисциплін загальної та професійної підготовки в Кременчуцькому 
національному університеті імені Михайла Остроградського за освітньо- 
професійною програмою «Освітні, педагогічні науки» спеціальності 011 
Освітні, педагогічні науки відповідають державним вимогам щодо 
акредитації за освітнім ступенем магістр.

Відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» у 
Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського 
(КрНУ) запроваджено систему внутрішнього забезпечення якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти. Процес забезпечення якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти зумовлює дотримання Університетом 
стандартних процедур, рекомендованих МОН України, Європейською 
асоціацією із забезпечення якості вищої освіти (ЄАЗЯВО) спільно з

Голова експертної комісії Н. С. Савченко

10. ВНУТРІШНЯ СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 
ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ



Європейською спілкою студентів (ЄСС), Європейською асоціацією вищих 
навчальних закладів (ЄАВНЗ) та Європейською асоціацією університетів 
(ЄАУ), урахування пропозицій Європейської асоціації із забезпечення якості 
вищої освіти (ЄАЗЯВО) спільно з Європейською спілкою студентів (ЄСС), 
Європейською асоціацією вищих навчальних закладів (ЄАВНЗ) та 
Європейською асоціацією університетів (ЄАУ).

Основними принципами функціонування внутрішньої системи 
забезпечення якості освітньої діяльності у Кременчуцькому національному 
університеті імені Михайла Остроградського є: високий рівень відповідальності 
за якість освітніх послуг та її забезпечення; реагування системи забезпечення 
якості на різноманіття систем вищої освіти, навчальних закладів, програм і 
студентів; підтримання розвитку культури якості; урахування потреби та 
очікування студентів, усіх інших залучених сторін та суспільства.

Політика забезпечення якості освітньої діяльності КрНУ базується на 
зв’язку між науково-дослідною роботою та навчанням, інституційному 
контексті і стратегічному підході.

У Кременчуцькому національному університеті імені Михайла 
Остроградського розроблено Програму забезпечення якості освітньої діяльності 
і схвалено Вченою радою КрНУ, в якій визначено концептуальні засади 
формування системи забезпечення якості освітньої діяльності; напрями 
стратегії постійного підвищення якості вищої освіти у КрНУ; програму заходів, 
спрямованих на постійне підвищення якості освітньої діяльності; програму 
заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації науково-педагогічних 
працівників і забезпечення їх вмотивованості до розвитку культури та якості 
викладання; програму заходів, спрямованих на вдосконалення фахової 
майстерності науково-педагогічних працівників; програму заходів, 
спрямованих на підвищення рівня об’єктивності оцінювання; програму заходів, 
спрямованих на удосконалення процесів викладання і навчання; програму 
заходів, спрямованих на забезпечення об’єктивності при присвоєнні 
кваліфікації; програму заходів щодо встановлення зворотних зв’язків між 
учасниками навчального процесу; програму формування механізму самооцінки 
ефективності діяльності щодо забезпечення якості освітньої діяльності; 
програму заходів, спрямованих на розширення присутності університету в 
національних і міжнародних програмах підготовки фахівців з вищою освітою.

Регулярний моніторинг, перегляд і оновлення освітніх програм 
спрямовані на гарантування того, що надання освітніх послуг залишається на 
відповідному рівні, а також створює сприятливе й ефективне навчальне 
середовище для студентів.

Освітні програми регулярно аналізуються. Обговорення програм 
проводиться при обов’язковому залученні до цього процесу студентів та 
стейкхолдерів. Зібрана інформація враховується під час оновлення програми, 
для забезпечення її відповідності сучасним вимогам. Характеристики оновленої 
програми публікуються.
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Студентоцентроване навчання сприяє мотивації студентів, їх самоаналізу 
та залученню до організації освітнього процесу. Запровадження 
студентоцентрованого навчання є таким, що: забезпечує повагу та 
індивідуальний підхід до студентів, уможливлюючи створення гнучких 
навчальних траєкторій; використовує різні способи надання освітніх послуг; 
потребує аналітико-коригувальної роботи викладачів; підтримує відчуття 
автономності у студентів/слухачів, водночас забезпечуючи їм відповідний 
супровід і підтримку викладача.

У КрНУ розроблено «Методичні вказівки щодо розрахунку рейтингу 
викладача», згідно з якими щорічно проводиться рейтингова оцінка кафедр, 
факультетів та на загальноуніверситетському рівнях. Рейтингове оцінювання 
проводиться за блоками педагогічної діяльності, наукової, методичної, 
організаційної роботи та міжнародної діяльності викладачів. Кафедра 
психології, педагогіки та філософії за рейтингом посідає перше місце на 
факультеті права, гуманітарних і соціальних наук; на рівні університету 
входить до десяти кращих кафедр.

У межах функціонування системи забезпечення якості освітньої 
діяльності у КрНУ постійно вдосконалюються процедури конкурсу на 
заміщення вакантних посад викладачів, система оцінювання ефективності 
роботи викладачів, яка враховує наукову, методичну та якість проведення 
навчальних занять (за моніторинговими опитуваннями студентів), підвищення 
кваліфікації, участь у заходах, спрямованих на зростання якості освіти в 
університеті тощо.

Аналіз інформаційних даних є важливим чинником оцінки змісту освіти у 
КрНУ. На його основі формуються рішення щодо розробки заходів з 
покращення якості забезпечення освіти.

Ефективні процеси збору та аналізу інформації про освітні програми та 
іншу діяльність підтримують систему внутрішнього забезпечення якості.

Особлива увага приділяється таким параметрам: ключові індикатори 
діяльності; профіль студентського контингенту; рівні досягнень, успішності та 
відрахування студентів; наявні навчальні ресурси та підтримка студентів; 
кар’єрні траєкторії випускників.

Інформація про діяльність університету корисна як для майбутніх, так і 
теперішніх студентів, випускників, інших стейкхолдерів і громадськості. КрНУ 
регулярно публікує у засобах масової інформації, рекламних буклетах, на 
офіційному сайті (http://www.kdu.edu.ua) та в інших джерелах об’єктивну 
інформацію про навчальні програми і кваліфікації.

Керуючись основними положеннями Закону України «Про освіту» від 
05.09.2017 р. № 2145-УІІІ та Закону України «Про вищу освіту» від 
01.07.2014 р. № 1556-УІІ, відповідними Постановами Кабінету Міністрів 
України та наказами Міністерства освіти і науки України та «Положенням про 
перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних і навчальних робіт 
на академічний плагіат», схваленим Вченою радою КрНУ, протокол № 4 від 24 
листопада 2016 р., у КрНУ розроблено інструкцію щодо перевірки випускних
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кваліфікаційних робіт на академічний плагіат із використанням програмно- 
технічних засобів. Перевірці на плагіат підлягають усі види випускних 
кваліфікаційних робіт.

Експертна комісія констатує, що в Кременчуцькому національному 
університеті імені Михайла Остроградського основні складові системи 
внутрішнього забезпечення якості розроблені і забезпечують здійснення 
комплексної оцінки якості навчальної роботи, рейтингування науково- 
педагогічних працівників і студентів, запобігають академічному плагіату. До 
наукових і практичних робіт активно залучаються студенти.

11. ПЕРЕЛІК ЗАУВАЖЕНЬ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ 
ТА ЗАХОДИ З ЇХ УСУНЕННЯ

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 978 від 
09.08.2001 р. «Про затвердження Положення про акредитацію вищих 
навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих 
професійних училищах» та згідно наказів Міністерства освіти і науки України 
№ 981л від 17.05.2016 року «Про проведення акредитаційної експертизи», 
наказу Міністерства освіти і науки України від 02.02.2017 р. № 95-А з метою 
проведення первинної акредитаційної експертизи підготовки магістрів зі 
спеціальності 8.18010021 «Педагогіка вищої школи» у Кременчуцькому 
національному університеті імені Михайла Остроградського (КрНУ) експертна 
комісія у складі: голова комісії -  Василюк Алла Володимирівна -  професор 
кафедри університетської освіти і права Державного вищого навчального 
закладу «Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, доцент; 
член комісії -  Козлова Олена Григорівна -  завідувач кафедри менеджменту 
освіти та професійної підготовки Сумського державного педагогічного 
університету імені А. С. Макаренка, кандидат педагогічних наук, професор 
розглянуто матеріали, подані на експертизу Кременчуцьким національним 
університетом імені Михайла Остроградського.

На підставі проведеної експертизи, матеріалів самоаналізу та порівняння 
фактичних показників діяльності і Державних акредитаційних вимог, 
зазначених у відповідних порівняльних таблицях, експертна комісія зробила 
висновок, що в університеті створено необхідні умови для провадження 
освітньої діяльності з підготовки здобувачів освітнього ступеню магістр зі 
спеціальності 8.18010021 «Педагогіка вищої школи».

На підставі результатів перевірки експертна комісія вважала необхідним 
висловити рекомендації, які б дозволили покращити якість підготовки фахівців. 
Кафедра, розглянувши рекомендації, розробила план заходів щодо ліквідації 
зауважень, наданих комісією (табл. 3).
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Таблиця 3 Заходи із врахування рекомендацій експертної комісії щодо 
ліцензування спеціальності 8.18010021 «Педагогіка вищої школи»

Рекомендації
комісії

Термін Виконавець Що виконано

1 2 3 4
Викладачам, що 
забезпечують 
навчальний процес 
підготовки магістрів, 
збільшувати кількість 
публікацій у 
виданнях, що входять 
до наукометричних 
баз даних

Постійно Викладачі
кафедри

1. За 2016-2018 н. pp. 
викладачами кафедри видано 24 
статті у фахових виданнях 
України, які входять до науко- 
метричної бази Copernicus',
Scopus:
1) Poyasok Т., Bespartochna О., 
Grytsiuk О., Sivyakova G. On the 
expediency of introducing the 
"Mathematics - Theoretical 
Foundations of Electrical 
Engineering" integrated course into 
the educational process // 
Kremenchug, MESS, - 2017. C. 332- 
336;
2) Hennadii Moskalyk, Larysa 
Maksymova and Maryna Martynenko 
Philosophical Principles of 
Formation of Secondary-School 
Students’ Readiness for Getting a 
Profession of an Engineer // 
Kremenchug, MESS, - 2017. C. 348- 
352.
Web o f Science:
Герасименко JI. В. Формування 
пізнавальної мотивації школярів у 
позаурочній діяльності / JL В.
Герасименко, К. І. Сабадир //
Наука і освіта : науково- 
практичний журнал. Серія 
«Психологія». -  № 2-3. -  Одеса, 
2016.- С .  110-115.
Беспарточна О. І. Професійна 
підготовка майбутніх правознавців в 
умовах дистанційного навчання / Т. 
Б. Поясок, О. І. Беспарточна, В. JI. 
Скрипник // Наука і освіта: науково- 
практичний журнал. -  2018. Вип. 
2/2018,-Одеса.-С. 34-42.
Поясок Т. Б. Організація 
педагогічної взаємодії учасників 
освітнього процесу в комп’ютерно 
орієнтованому навчальному 
середовищі закладу вищої освіти / 
О.І. Беспарточна, Т.Б. Поясок // 
Інформаційні технології та засоби 
навчання, 2018, Том 67, № 5. -  
Київ, С. 199-212

Звернути особливу 
увагу на укладання 
підручників і 
навчальних

Постійно Викладачі
кафедри

Видано навчальні посібники:
1) "Психологія формування 
освітнього простору особистості" 
(авт.Ткач Т. В., Білоус P.M.)
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посібників (у т. ч. 
електронних) 3 
фахових дисциплін;

2) «Медіапедагогіка» (Поясок Т. 
Б., Беспарточна 0 . 1.)
3) планується видання навчальних 
посібників:
«У країно-англійський тлумачний 
словник з педагогіки вищої 
школи», автори -  
Герасименко JI. В., Поясок Т. Б., 
Беспарточна 0.1.
«Практикум з педагогічної та 
професійної психології» -  Білоус 
P.M.

Керівництву 
університету та 
кафедрі постійно 
оновлювати 
бібліотечний фонд за 
рахунок фахових 
видань, сучасної 
науково-навчальної 
літератури, 
закордонних 
періодичних видань.

Постійно Зав. бібліотекою, 
зав. кафедрою

Доукомплектовано бібліотечний 
фонд університету фаховою 
навчальною та періодичною 
літературою, виданою державною 
мовою.

Керівництву 
університету 
створити необхідні 
умови та надати 
більше можливостей 
викладачам кафедри 
підвищувати 
кваліфікацію у 
провідних 
закордонних 
наукових та науково- 
навчальних 
установах.

Постійно Проректор 3 
навчально- 
методичної 

роботи, 
проректор 3 

наукової 
діяльності, зав. 

кафедрою

У 2016-17 рр. пройшли 
стажування за кордоном сім 
викладачів кафедри, які 
здійснюють підготовку магістрів 
за освітньо-професійною 
програмою «Освітні, педагогічні 
науки»:
Поясок Т. Б., Герасименко J1. В., 
Беспарточна 0 . І. у Краківській 
Академії Анджея Фрича 
Моджевського (січень 2017 р.), 108 
годин за напрямом -  «Новітні 
технології у процесі викладання у 
вищій школі».,
Москалик Г.Ф. Wyzsza Szkole 
Gospodarki w dniach (1.08- 
15.08.2016 r.) за темою: «Glowne 
tendencje w zakresie struktury I 
funkcjonowania systemow 
edukacyjnych na swiecie».
Доц. Білоус P. M., доц. Федоренко C. 
A., доц. Сошенко C. M. - у Politechnika 
rzeszowska (Польща, січень 2017 р.) -  
«Іноваційні освітні технології: 
досвід впровадження в підготовку 
психологів та вчителів».

Експертна комісія встановила, що рекомендації експертної комісії на 
період проведення попередньої акредитаційної експертизи враховані.
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12. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

На підставі аналізу поданих на первинну акредитацію матеріалів 
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського 
та перевірки безпосередньо у навчальному закладі наявності та відповідності 
оригіналів основних засновницьких та реєстраційних документів університету 
вимогам чинного законодавства України, зокрема відповідності фактичних 
показників кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного та 
інформаційного забезпечення, забезпечення державної гарантії якості освіти 
за заявленою спеціальністю, експертна комісія дійшла висновку, що освітньо- 
професійна програма «Освітні, педагогічні науки» спеціальності 011 Освітні, 
педагогічні науки освітнього ступеня магістр з ліцензованим обсягом 8 осіб за 
денною формою та 12 осіб за заочною формами навчання, кадрове, навчально- 
методичне, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення відповідають 
встановленим вимогам і забезпечують державну гарантію якості освіти.

Експертна комісія відзначає, що позитивним у роботі випускової кафедри 
психології, педагогіки та філософії є:

1. Робота з підготовки здобувачів вищої освіти освітньо-професійнї 
програми «Освітні, педагогічні науки» зі спеціальності 011 Освітні, 
педагогічні науки другого (магістерського) рівня вищої освіти здійснюється на 
належному рівні.

2. Усі науково-педагогічні працівники, які забезпечують навчальний 
процес зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки освітньо-професійної 
програми «Освітні, педагогічні науки» освітнього ступеня магістр мають 
науковий ступінь та вчене звання. їх кваліфікація відповідно до спеціальності 
підтверджена науковою, науково-педагогічною та іншою професійною 
діяльністю, видами і результатами, переліченими в п. ЗО Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності (у редакції постанови Кабінету Міністрів 
України від 10. 05. 2018 року № 347). Науково-педагогічний склад кафедри 
сформований викладачами з різними науковими інтересами у сферах історії 
педагогіки, педагогіки вищої школи, теорії і методики професійної освіти та 
психології, що дає можливість студентам проводити міждисциплінарні 
дослідження.

3. Кафедра психології, педагогіки та філософії функціонує на ринку 
освітніх послуг більше 25 років, має власні традиції у навчальній, методичній, 
науковій та організаційно-виховній сферах діяльності, активно впроваджує 
інноваційні підходи в організації освітнього процесу, що забезпечує належну 
якість підготовки майбутніх спеціалістів у сфері педагогіки вищої школи.
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Кафедру очолює доцент Р. М. Білоус, кандидат психологічних наук за 
спеціаньністю 19.00.07 -  педагогічна та вікова психологія.

4. Освітньо-професійна програма та навчальний план розроблені з 
урахуванням чинних вимог до організації навчального процесу. Кафедрою 
досягнуто високого рівня навчально-методичного забезпечення дисциплін 
навчального плану.

5. Рівень матеріально-технічного забезпечення освітньо-професійної 
програми «Освітні, педагогічні науки» зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні 
науки за другим магістерським рівнем вищої освіти відповідає акредитаційним 
вимогам. Кафедра психології, педагогіки та філософії активно використовує в 
навчальному процесі комп’ютерну техніку, мультимедійні засоби, що дозволяє 
забезпечити інноваційні підходи до навчання студентів. Матеріальна база 
кафедри дозволяє здійснювати освітній процес з використанням міжнародних 
інформаційних ресурсів у режимі онлайн, проводити веб-конференції.

6. Студенти освітньо-професійної програми «Освітні, педагогічні науки» 
зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки беруть активну участь у 
науково-дослідній роботі кафедри, науково-практичних конференціях різного 
рівня, всеукраїнських та міжнародних конкурсах наукових робіт, у 
всеукраїнських студентських олімпіадах.

Разом з тим, експертна комісія вважає за доцільне висловити керівництву 
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського та 
випусковій кафедрі психології, педагогіки та філософії рекомендації щодо 
подальшого вдосконалення окремих аспектів освітньої діяльності:

- рекомендувати пройти стажування та активізувати друк публікацій 
відповідно до освітньо-професійної програми, що акредитується, та відповідно до 
навчальних дисциплін таким викладачам: Сергієнко В. В., Соловйов О. В., 
Сошенко С. М., Літвінова О. В.

- потребує розширення база проходження магістрантами практичної 
підготовки укладанням відповідних угод із закладами вищої освіти 4-го рівня 
акредитації;

- для забезпечення ефективного викладання посилити якісний склад науково- 
педагогічних працівників кафедри шляхом навчання в докторантурі за 
спрямованістю освітньої програми «Освітні, педагогічні науки»;

- підсилити навчально-методичне забезпечення, здійснюючи передплату 
періодичних видань (паперових або електронних), що відповідають спеціальності 
011 Освітні, педагогічні науки;

-активізувати співпрацю з роботодавцями шляхом створення бази даних 
випускників університету.

Голова експертної комісії Н. С. Савченко



За результатами акредитаційної експертизи експертна комісія 
вважає, що освітньо-професійна програма «Освітні, педагогічні науки» за 
другим (магістерським) рівнем відповідає вимогам системи вищої освіти 
та може бути акредитована у  Кременчуцькому національному 
університеті імені Михайла Остроградського.

Голова експертної комісії:
професор кафедри
педагогіки та менеджменту освіти
Центральноукраїнського державного
педагогічного університету
імені Володимира Винниченка,
доктор педагогічних наук, професор_____ ____________ Н. С. Савченко

Член експертної комісії:
доцент кафедри педагогіки та психології управління 
соціальними системами імені І. А. Зязюна 
Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут», 
кандидат педагогічних наук,
доцент

«14» грудня 2018 р.

З експертними висновками ознайомлений

доктор технічних наук, пр

Ректор Кременчуцького 
національного університет 
імені Михайла Остроградс

М. В. Загірняк

Голова експертної комісії Н. С. Савченко



^ В Е Р С И Г е ^  
ОСВІТИ ,

«ПОГОДЖЕНО»
Голова експертної комісії МОН
___ с и _  н. С. Савченко
«12» грудня 2018 р.

Додаток 1
^«ЗАТВЕРДЖЕНО» 

М. В. Загірняк
їрудня 2018 р.
'  ш

льних робіт 
ультету права,

проведення комплеї 
студентами групи С

гуманітарних і соціальних наук 
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Назва навчальної 
дисципліни

Дата 
та час 
проведен 
няККР

Навчальна
аудиторія

Навчальні
групи

Кіль
кість
студе
нтів

Викладач Експерт

Цикл загальної підготовки

Інформаційні 
технології в освіті

12.12.
2018 1319 ОПН-17-Ім 7 проф. Поясок Т. Б.

проф.
Савченко Н. С.
ДОЦ.

Квасник О. В.
Цикл професійної підготовки

Дидактичні системи 
у вищій освіті 13.12.

2018

1319 ОПН-17-Ім

7
доц. Герасименко 
Л .В.

проф.
Савченко Н. С. 
доц.
Квасник О. В.

Системний підхід у 
вищій освіті 14.12.

2018

1319 ОПН-17-Ім

7 ДОЦ.

Сошенко С. М.

проф.
Савченко Н. С. 
доц.
Квасник О. В.

С

Голова експертної комісії: 
професор кафедри 
педагогіки та менеджменту освіти 
Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету 
імені Володимира Винниченка, 
доктор педагогічних наук, професор 
Член експертної комісії: 
доцент кафедри педагогіки та психології управління 
соціальними системами імені І. А. Зязюна 
Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут», 
кандидат педагогічних наук, 
доцент
Ректор Кременчуцького національ: 
університету імені Михайла Острі 
доктор технічних наук, професо

Голова експертної комісії

Н. С. Савченко

О. В. Квасник

М. В. Загірняк

Н. С. Савченко



Додаток 2
Зведена відомість 

РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
студентами спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
№ Дисципліна Шифр і назва 

спеціальності
Група ■ ■

§

Виконували
ККР

Одержали оцінки при акредитаційній 
експертизі

Самоаналіз

£ 5 4 3 2 о4'

е
"2
р

К
іл

ьк
іс

ть

%

К
іл

ьк
іс

ть

%

К
іл

ьк
іс

ть

%

К
іл

ьк
іс

ть

%

К
іл

ьк
іс

ть

% 'Іа
Ео
>

£
1
’2

У
сп

іш
ні

ст
ь,

%

Як
іст

ь,
 %

Цикл загальної підготовки

1 Інформаційні технології 
в освіті

011 Освітні, 
педагогічні науки

ОПН- 
17-1 м

7 7 100 ” 0 7 100 0 0 0 100 100 100 100

Цикл професійної підготовки
2 Дидактичні системи в 

освіті
011 Освітні, 
педагогічні науки

опн
-17-1
м

7 7 100 1 14 4 57 2 29 0 0 100 71 100 71

3 Системний підхід у  
вищій освіті

011 Освітні, 
педагогічні науки

ОПН-
17-1
м

7 7 100 0 5 71 2 29 0 0 100 71 100 71

д. пед. н., проф. Савченко Н. С. 
к. пед. н., доц. Квасник О. В. 

д. т. н., проф. Загірняк М. В.

Голова експертної комісії
С-7

Н. С. Савченко



Додаток З
Порівняльна таблиця дотримання кадрових і технологічних вимог 

щодо матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного 
забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти Кременчуцького 

національного університету імені Михайла Остроградського 
зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» 

освітньо-професійної програми «Освітні, педагогічні науки»

Назва показника(нормативу)

Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичног 
о значення 
показника 

від 
нормативи 

ого
1 2 3 4

1. КАДРОВІ ВІ 
щодо забезпечення прова 

діяльності у сфері в

ІМОГИ
дження освітньої 
ищої освіти

Започаткування провадження освітньої діяльності
1. Наявність у закладі освіти підрозділу чи кафедри, 
відповідальних за підготовку здобувачів вищої 
освіти

+ + -

2. Наявність у складі підрозділу чи кафедри, 
відповідальних за підготовку здобувачів вищої 
освіти, тимчасової робочої групи (проектної групи) 
з науково-педагогічних працівників, на яку 
покладено відповідальність за підготовку 
здобувачів вищої освіти за певною спеціальністю

три особи, що 
мають 

науковий 
ступінь та/або 
вчене звання

три особи, що 
мають 
науковий 
ступінь та 
вчене звання, з 
них один 
доктор наук, 
один 
професор

3. Наявність у керівника проектної групи (гаранта 
освітньої програми):
1) наукового ступеня та/або вченого звання за 
відповідною або спорідненою спеціальністю

+ + “

2) наукового ступеня та вченого звання за 
відповідною або спорідненою спеціальністю
3) стажу науково-педагогічної та/або наукової 
роботи не менш як 10 років (до 6 вересня 2019 р. 
для початкового рівня з урахуванням стажу 
педагогічної роботи)

+ +

Провадження освітньої діяльності

Голова експертної комісії ^  Н. С. Савченко



1 2 3 4
4. Проведення лекцій з навчальних дисциплін 
науково-педагогічними (науковими) працівниками 
відповідної спеціальності за основним місцем 
роботи (мінімальний відсоток визначеної 
навчальним планом кількості годин):
1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання 
(до 6 вересня 2019 р. для початкового рівня з 
урахуванням педагогічних працівників, які мають 
вищу категорію)

50 100 +50

2) які мають науковий ступінь доктора наук або 
вчене звання професора 25 58 +33
3) які мають науковий ступінь доктора наук та 
вчене звання
5. Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що 
забезпечують формування професійних 
компетентностей, науково-педагогічними 
(науковими) працівниками, які є визнаними 
професіоналами з досвідом роботи за фахом 
(мінімальний відсоток визначеної навчальним 
планом кількості годин):
1) дослідницької, управлінської, інноваційної або 
творчої роботи за фахом

15 82,2 +67,2

2) практичної роботи за фахом - - -
6. Проведення лекцій, практичних, семінарських та 
лабораторних занять, здійснення наукового 
керівництва курсовими, дипломними роботами 
(проектами), дисертаційними дослідженнями 
науково-педагогічними (науковими) працівниками, 
рівень наукової та професійної активності кожного 
з яких засвідчується виконанням за останні п’ять 
років не менше трьох умов, зазначених у пункті 5 
приміток

підпункти 
1-16 пункту 5 
приміток

+

7. Наявність випускової кафедри із спеціальної 
(фахової) підготовки, яку очолює фахівець 
відповідної або спорідненої науково-педагогічної 
спеціальності:
1) з науковим ступенем доктора наук та вченим 
званням
2) з науковим ступенем та вченим званням + + -
3) з науковим ступенем або вченим званням
8. Наявність трудових договорів (контрактів) з 
усіма науково-педагогічними працівниками та/або 
наказів про прийняття їх на роботу

+ +

ТЕХНОЛОГІЧНІ 
щодо матеріально-технічного забезпечення осі

ВИМОГИ
ЗІТІІЬОЇ діяльності у сфері вищої освіти

Започаткування провадження освітньої діяльності

Г олова експертної комісії Н. С. Савченко



1 2 3 4
1. Забезпеченість приміщеннями для проведення 
навчальних занять та контрольних заходів (кв. 
метрів на одну особу для фактичного контингенту 
студентів та заявленого обсягу з урахуванням 
навчання за змінами)

2,4 2,44 +0,04

2. Забезпеченість мультимедійним обладнанням 
для одночасного використання в навчальних 
аудиторіях (мінімальний відсоток кількості 
аудиторій)

ЗО 66,7 +36,7

3. Наявність соціально-побутової інфраструктури:
1) бібліотеки, у тому числі читального залу + + -
2) пунктів харчування + + -
3) актового чи концертного залу + + -
4 )спортивного залу + + -
5) стадіону та/або спортивних майданчиків + + -
6) медичного пункту + + -
4. Забезпеченість здобувачів вищої освіти 
гуртожитком (мінімальний відсоток потреби)

70 100 +30

Провадження освітньої діяльності
5. Забезпеченість комп’ютерними робочими 
місцями, лабораторіями, полігонами, обладнанням, 
устаткуванням, необхідними для виконання 
навчальних планів

+ +

ТЕХНОЛОГІЧНІ 
щодо навчально-методичного забезпечення осі

ВИМОГИ
зітньої діяльності у сфері вищої освіти

Започаткування освітньої діяльності
1. Наявність опису освітньої програми + + -
2. Наявність навчального плану та пояснювальної 
записки до нього

+ + -

Провадження освітньої діяльності
3. Наявність робочої програми з кожної навчальної 
дисципліни навчального плану

+ + -

4. Наявність комплексу навчально-методичного 
забезпечення з кожної навчальної дисципліни 
навчального плану

+ +

5. Наявність програми практичної підготовки, 
робочих програм практик

+ + -

6. Забезпеченість студентів навчальними 
матеріалами з кожної навчальної дисципліни 
навчального плану

+ +

7. Наявність методичних матеріалів для проведення 
атестації здобувачів

+ + -

ТЕХНОЛОГІЧНІ 
щодо інформаційного забезпечення освітні

ВИМОГИ
зОЇ діяльності у сфері вищої освіти

Започаткування освітньої діяльності

Г олова експертної комісії Н. С. Савченко



1 2 3 4
1. Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та 
закордонними фаховими періодичними виданнями 
відповідного або спорідненого профілю, в тому 
числі в електронному вигляді

не менш як 
чотири 

наймену
вання

13 + 9

2. Наявність доступу до баз даних періодичних 
наукових видань англійською мовою відповідного 
або спорідненого профілю (допускається спільне 
користування базами кількома закладами освіти)

+ + -

Провадження освітньої діяльності
3. Наявність офіційного веб-сайту закладу освіти, 
на якому розміщена основна інформація про його 
діяльність (структура, ліцензії та сертифікати про 
акредитацію, освітня/освітньо-наукова/ 
видавнича/атестаційна (наукових кадрів) діяльність, 
навчальні та наукові структурні підрозділи та їх 
склад, перелік навчальних дисциплін, правила 
прийому, контактна інформація)

+ +

4. Наявність електронного ресурсу закладу освіти, 
який містить навчально-методичні матеріали з 
навчальних дисциплін навчального плану, в тому 
числі в системі дистанційного навчання 
(мінімальний відсоток навчальних дисциплін)

60 100 +40

Н. С. Савченко

О. В. Квасник

М. В. Загірняк

Голова експертної комісії: професор кафедри 
педагогіки та менеджменту освіти 
Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету 
імені Володимира Винниченка, 
доктор педагогічних наук, професор

Член експертної комісії: доцент 
кафедри педагогіки та психології управління 
соціальними системами імені І. А. Зязюна 
Національного технічног університету 
«Харківський політехнічний інститут», 
кандидат педагогічних наук, доцент

«14» грудня 2018 р.

С

З експертними висновками ознайомлений

Ректор Кременчуцького національного 
імені Михайла Остроградського,

доктор технічних наук, професор

Голова експертної комісії Н. С. Савченко



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ДОТРИМАННЯ КРЕМЕНЧУЦЬКИМ 
НАЦІОНАЛЬНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ ІМЕНІ МИХАЙЛА 

ОСТРОГРАДСЬКОГО НОРМАТИВНИХ ВИМОГ ЩОДО ЯКІСНИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 
ПРОГРАМИ «ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ» ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 011

«ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ»

Назва показника(нормативу) Норма
тив Факт Відхи

лення
1 2 3 4

Якісні характеристики підготовки фахівців
1. Умови забезпечення державної гарантії якості 
вищої освіти
1.1. Виконання навчального плану за показниками: 
перелік навчальних дисциплін, години, форми 
контролю, %

100 100

1.2. Підвищення кваліфікації викладачів постійного 
складу за останні 5 років, %

100 100 —

1.3. Чисельність науково-педагогічних 
(педагогічних) працівників, що обслуговують 
спеціальність і працюють у навчальному закладі за 
основним місцем роботи, які займаються 
вдосконаленням навчально-методичного 
забезпечення, науковими дослідженнями, 
підготовкою підручників та навчальних посібників, 
%

100 100

2. Результати освітньої діяльності (рівень підготовки 
фахівців), не менше %
2.1. Рівень знань студентів з гуманітарної та 
соціально-економічної підготовки:
2.1.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100
2.1.2. Якісно виконані контрольні завдання (оцінки 
«5» і «4»), %

50 100 +50

2.2. Рівень знань студентів з природничо-наукової 
(фундаментальної) підготовки:
2.2.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 — —

2.2.2. Якісно виконані контрольні завдання (оцінки 
«5» і «4»), %

50 — —

2.3. Рівень знань студентів зі спеціальної (фахової) 
підготовки:
2.3.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 +10
2.3.2. Якісно виконані контрольні завдання (оцінки 
«5» і «4»), %

50 71 +21

Голова експертної комісії Н. С. Савченко



Назва показника(нормативу) Норма
тив Факт Відхи

лення
1 2 3 4

3. Організація наукової роботи
3.1. Наявність у структурі навчального закладу 
наукових підрозділів

+ + —

3.2. Участь студентів у науковій роботі (наукова 
робота на кафедрах та в лабораторіях, участь в 
наукових конференціях, конкурсах, виставках, 
профільних олімпіадах тощо)

+ +

Г олова експертної комісії: професор кафедри 
педагогіїси та менеджменту освіти 
Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету 
імені Володимира Винниченка,
доктор педагогічних наук, профессор ______ ^  'і—________ Н. С. Савченко
Член експертної комісії:
доцент кафедри педагогіки та психології управління 
соціальними системами імені І. А. Зязюна 
Національного технічног університету 
«Харківський політехнічний інститут»,
кандидат педагогічних наук, доцент _______ _ _________ О. В. Квасник

«14» грудня 2018 р.

М. В. Загірняк

З експертними висновками ознайомлений

Ректор Кременчуцького 
імені Михайла Остроградського,
доктор технічних наук, профессор

Голова експертної комісії Н. С. Савченко


